INFORMĀCIJAS PAZIŅOJUMS
Ieraksts par apstrādes darbībām

Vispārējās datu aizsardzības regula (2016/679),
13., 14. un 30. pants
Izstrādāšanas datums: 2018. gada 4. aprīlis
Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai pārskatīt šo paziņojumu bez ziņojuma jums, kas var būt vajadzīgs saskaņā
ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūsu tiesības uz datu pārnesamību un / vai datu apstrādes ierobežošanu, ja tādas
būs, stāsies spēkā no 2018. gada 25. maija.
1. Kontrolieris / uzņēmums

Orion Corporation (uzņēmuma identifikācijas numurs: 1999212-6)
Orionintie 1
02200 Espo
Somija
Tel. +358-10 4261

2. Atbildīgā persona /
kontaktpersona

Daiva Norvaisaite
Kubiliaus iela 6, Viļņa,
LT-08234, Lietuva
Tel. +37052769499
E-pasts: daiva.norvaisaite@orionpharma.com
Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija: Heidi Arala
E-pasts: privacy@orion.fi

3. Datu faila nosaukums

Klientu reģistrs

4. Personas datu / adresātu
(vai saņēmēju kategoriju)
apstrādes mērķis /
juridiskais pamats
personas datu apstrādei

Personas datu apstrādes mērķis šajā datu failā ir nodrošināt kontrolieri izstrādāt,
uzturēt, pārvaldīt un uzraudzīt klientu attiecības un citādi izveidot un attīstīt savu
uzņēmējdarbību, tostarp veidot klienta profilu un profilēšanu (rezervēt, veikt un
reģistrēt pārdošanas veicināšanu zāļu notikumi, zāļu aprites zāļu izplatīšana,
paraugu izplatīšanas reģistrēšana un RVP (Riska vadības plāna) materiāls).
Kontrolieris, inter alia, drīkst tieši reklamēt recepšu medikamentus tikai
personām, kam atļauts izrakstīt un piegādāt zāles, un sniegt kompetentajām
iestādēm informāciju par blakusparādībām. Pienākumi var atšķirties atkarībā no
valsts, atkarībā no valsts tiesību aktiem. Jūs varat iegūt papildu informāciju par
saistībām, sazinoties ar vietējo kontroliera vietnieku, kas minēts 2. sadaļā.
Kontrolieris neizpauž savāktos datus komerciāliem mērķiem trešajām personām.
Kontrolieris var dalīties ar jūsu informāciju ar trešajām pusēm, piemēram, tiem,
kuri mums palīdz, veicot tehniskās darbības, piemēram, datu glabāšanu un
izvietošanu. Pārvaldnieks var pārsūtīt datus uz pakalpojumu sniedzējiem, ko
izvēlējies kontrolieris, lai izpildītu reģistra mērķus.
Ja Orion Corporation vai visa vai jebkura mūsu produktu, pakalpojumu vai
aktīvu daļa vai daļa no tā mainās, mēs varam nodot jūsu personas datus
jebkuram jaunam īpašniekam vai tiesību pārņēmējam.
Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir atbilstība datu apstrādātāja
juridiskajām saistībām, kas izriet no saistošiem tiesību aktiem (ES Vispārējās
datu aizsardzības regulas 6.1.c pants) vai mūsu likumīgajām interesēm uzturēt
un attīstīt klientu attiecības (ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.1.f pants).
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Mēs apstrādājam personas datus tikai, pamatojoties uz mūsu likumīgajām
interesēm, ja, pamatojoties uz interešu pārbaudes līdzsvarošanu, esam
uzskatījuši, ka datu subjekta tiesības un intereses nepārsniegs mūsu likumīgās
intereses.
5. Datu faila saturs

Datu bāzē ir šādas medikamentu veselības aprūpes speciālistu grupas, piemēram,
praktizējošie ārsti un medicīnas studenti, kuriem ir atļauts izrakstīt zāles,
praktizējoši farmācijas un māsu veselības aprūpes speciālisti, kā arī
kontaktpersonas, kas veido pārdošanas veicināšanas pasākumus:
Informācija, ko apkopo un uztur personas datu kontrolieris:
• Tikšanās vēsture
• Ieviestie produkti
• Sapulču piezīmes
• Mērķa grupas, kuru pamatā ir ārsta terapijas zona un darba apraksts, lai pareizi
sadalītu pārdošanas veicināšanas sanāksmes
• Pieejamība pārdošanas veicināšanas sanāksmēm (laiki / gadā)
• Paraugu izplatīšanas reģistrēšana
• RMP materiāla izplatīšana (riska pārvaldības plāns)
• Iespējams izplatīt citus materiālus
• Tirdzniecības veicināšanas sanāksmju dalībnieku kontaktinformācija: vārds,
darba tālruņa numuri un e-pasta adreses
• Dzimums
• Nosaukums
• Amats
• Vārds
• Dzimšanas datums
• Kontaktinformācija (pasta adrese, darba adrese, tālruņa numurs)
• Darba vieta un kontaktinformācija
• Profesija
• Tiešā mārketinga iebildumi
• Studiju sākuma gads
• Izlaiduma gads
• Specialitātes jomas
• Ekspertīze
• Kvalifikācijas

6. Informācijas avots

Datu vācēja dati: kontrolieru pārdošanas personāls, tirdzniecības pārstāvji.

7. Personas datu
saglabāšanas periods

Datu fails tiek periodiski atjaunināts, iekļaujot tikai datus, kas ir svarīgi apstrādes
nolūkos. Pēc datu subjekta likumīga pieprasījuma apstrāde ir ierobežota saskaņā
ar pieprasījumu. Dati tiek dzēsti saskaņā ar arhivēšanas pienākumu (zāļu paraugu
un RMP materiāla izplatīšana).

8. Principi, kā tiek
nodrošināts datu fails

Pieteikums tiek izmantots, izmantojot drošu http savienojumu un tikai ar
personīgo lietotājvārdu un paroli. Informācijai var piekļūt tikai tādi uzņēmuma
darbinieki, kuriem informācija ir vajadzīga, pamatojoties uz viņu amatu. Tikai
pilnvarots datu faila lietotājs var izveidot jaunus lietotājus un uzturēt lietotāja
informāciju.

9. Piekļuves tiesības

Pēc tam, kad iesniegti pietiekami daudz meklēšanas kritēriju, datu subjektam ir
tiesības piekļūt datiem par sevi personas datu failā vai paziņojumam, ka failā nav
šādu datu. Kontrolieris vienlaikus nodrošina datu subjektam informāciju par faila
datu avotiem, par failā izmantotajiem datiem un atklātajiem datiem.
Kā minēts iepriekš, datu subjekts, kurš vēlas piekļūt datiem par sevi, veic
pieprasījumu šajā sakarā kontrolierim ar personīgi parakstītu vai citādu
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salīdzināmi pārbaudītu dokumentu.
10. Tiesības iebilst pret
apstrādi

Gadījumā, ja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir personas datu
apstrādātāja likumīgās intereses, datu subjektam ir tiesības iebilst pret apstrādi,
pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju.
Ja datu subjekts vēlas izmantot savas iepriekš minētās tiesības, viņš iesniedz
atbildīgajai personai datu kontrolierim personīgi parakstītu vai citādi salīdzināmi
pārbaudītu dokumentu rakstveidā datu apstrādātāja vietējam pārstāvim, kas
minēts 2. sadaļā.

11. Izlabošana, apstrādes un
Datu kontrolieris pēc savas iniciatīvas vai pēc personas reģistrētā pieprasījuma
dzēšanas ierobežojumi
bez liekas kavēšanās labo, dzēš vai papildina personas datus, kas ietverti tās
personas datu datnē, ja tā ir kļūdaina, nevajadzīga, nepilnīga vai novecojusi
attiecībā uz apstrādes mērķi. Datu kontrolieris arī kavē šādu datu izplatīšanu, ja
tas varētu apdraudēt personas privātās dzīves aizsardzību vai viņa tiesības.
Datu subjektam ir tiesības no datu kontroliera iegūt apstrādes ierobežojumu, ja
datu subjekts ir apstrīdējis apstrādāto personas datu precizitāti, ja datu subjekts ir
apgalvojis, ka apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret dzēšanu no
personas datiem un ir pieprasījis ierobežot to izmantošanu; ja datu apstrādātājam
apstrādes nolūkos vairs nav vajadzīgi personas dati, bet datu subjekts tos
pieprasa, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības; vai, ja datu
subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar ES vispārējo datu aizsardzības regulu,
gaidot pārbaudi, vai personas datu apstrādātāja likumīgie pamati pārsniedz datu
subjekta pamatojumu. Ja apstrāde ir ierobežota, pamatojoties uz iepriekš
minētajiem iemesliem, datu apstrādātājs informē datu subjektu, kurš ir saņēmis
apstrādes ierobežojumu, pirms tiek atcelts apstrādes ierobežojums.
Ja datu kontrolieris atsakās no reģistrētās personas lūguma par kļūdas labošanu,
šim nolūkam izsniedz rakstisku apliecinājumu. Sertifikātā norāda arī atteikuma
iemeslus. Šajā gadījumā indivīds var vērsties ar šo jautājumu pie datu
aizsardzības tiesībsarga.
Datu kontrolieris paziņo par labojumiem saņēmējiem, kuriem šie dati ir atklāti, un
kļūdainu personas datu avotiem. Tomēr paziņošana nav pienākums, ja tas ir
neiespējami vai nepamatoti sarežģīti.
Labojumu pieprasījumus izdara, sazinoties ar datu apstrādātāja vietējo pārstāvi,
kas minēts 2. sadaļā.

